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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0591/2011, imressqa minn Alain Desmazières de Sechelles (ta' 
ċittadinanza Franċiża), dwar l-Abbozz tal-Unjoni Ewropea 2010-2011, li se jkun 
hemm vot dwaru fil-Kamra tad-Deputati (House of Commons) tar-Renju Unit

1. Sommarju tal-petizzjoni

L-Abbozz ta’ Liġi għandu l-għan li jsaħħaħ il-proċeduri tar-Renju Unit għall-kunsens dwar 
ċerti deċiżjonijiet tal-UE u bidliet fit-Trattat, jew għar-ratifika tagħhom. L-Abbozz ta’ Liġi ġie 
abbozzat fil-kuntest ta’ metodi ġodda tal-UE għall-approvazzjoni ta’ bidliet fit-Trattat u jitlob 
aktar involviment pubbliku u/jew parlamentari f’tali deċiżjonijiet. Il-petizzjonant huwa tal-
fehma li l-abbozz ta’ liġi mhuwiex kompatibbli mal-kelma u l-ispirtu tal-liġi tal-UE.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-26 ta' Settembru 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-16 ta' Diċembru 2011

Il-petizzjonant huwa tal-fehma li l-Att tal-Unjoni Ewropea 2011 tar-Renju Unit, adottat dan l-
aħħar miż-żewġt Ikmamar tal-Parlament tar-Renju Unit (daħal fis-seħħ fid-19 ta' Lulju 2011 
wara li ngħata l-kunsens irjali1), huwa inkompatibbli mad-Dritt tal-UE. Jara inkompatibilità 
mad-diċitura tal-Artikolu 4 (3) u l-Artikolu 48 (1) sa (6) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea 
(TUE). Jemmen li l-Att tal-Unjoni Ewropea 2011 jirrappreżenta periklu għall-eżistenza u l-
primazija tal-ordinament ġuridiku tal-UE, u li se jrendi l-adattamenti, modifiki u 
evoluzzjonijiet futuri tal-Unjoni Ewropea diffiċli, jekk mhux saħansitra impossibbli.

                                               
1 Ara l-link http://services.parliament.uk/bills/2010-11/europeanunion.html .
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Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Fil-fehma tal-Kummissjoni, l-Artikolu 4 (3) tat-TUE, li jirrikjedi li l-Istati Membri “joqogħdu 
lura minn kwalunkwe miżura li tista' tqiegħed fil-periklu lill-Unjoni milli tikseb l-għanijiet 
tagħha” ma huwiex ivvjolat mill-Att tal-Unjoni Ewropea 2011 tar-Renju Unit. Il-bidliet fit-
Trattati skont il-proċedura ordinarja ta’ reviżjoni preskritta fl-Artikolu 48 TUE jidħlu fis-seħħ 
wara li jkunu rratifikati mill-Istati Membri kollha f’konformità mar-rekwiżiti kostituzzjonali 
rispettivi tagħhom. Sta għal-leġiżlatur tar-Renju Unit li jiddefinixxi r-rekwiżiti għal din ir-
ratifika; jista’ jkun li referendum ikun wieħed minnhom. Bl-istess mod, l-Istati Membri l-
oħrajn jista’ jkollhom rekwiżiti interni simili għar-ratifika tal-bidliet futuri fit-Trattati.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni hija tal-opinjoni li l-petizzjoni ma għandhiex bażi. L-Att tal-Unjoni Ewropea 
2011 huwa kompatibbli mad-Dritt tal-Unjoni Ewropea.


